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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: СЪРВЪР ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ WEBLOGIC 1 

2. Код на курса: 42.2.7.7.62 

3. Вид на курса: избираема дисциплина 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: четвърта 

6. Семестър: седми  

7. Брой кредити: 6 

8. Име на лектора: доц. д-р Иван Иванов 

9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на курса е да даде на студентите в 

систематизиран вид теоретични и практически знания за приложенията на Weblogic 1, а 

именно Java Enterprise Edition, компонентите на Java уеб приложение, сървърно ориентирани 

архитектури (SOA) и стартиране на уеб приложение на Аpache Tomcat Server. 

В лекциите са представени основните компоненти и принцип на работа на едно Java 

уеб приложение от момента на разработка до стартирането му в реална среда. 

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да притежават 

умения за стартиране на Tomcat Server и инсталирането на уеб приложение, да обясняват 

теоретично структурата на Java приложение и различните му компоненти. 

Компетенции: След успешно приключване на курса студентите трябва да могат:  

 да инсталират и конфигурират сървърно ориентирани архитектури; 

 да стартират уеб приложение на Аpache Tomcat Server; 

 да работят като администратори и да анализират грешки в уеб приложение 

10. Начин на преподаване: лекциите и практическите упражнения. 

11. Предварителни изисквания: Мрежи и протоколи 1 и 2, Основи на Windows, Процеси в 

информационните технологии (ITIL) и др. включени в учебния план на специалността. 

12. Съдържание на курса: Java – история, виртуална машина, версии. Приложения и аплети. 

Класове и обекти. Компоненти на Java виртуална машина (heap space; garbage collector; threads) 

Java уеб приложение (Servlet, JSP, JSF). Java Enterprise Edition (APIs, RMI, JMS, уеб сървъри, 

XML, EJB, JNDI, connectors). Компоненти на Java уеб приложение – контейнери, 

конфигурационни файлове, изпълними файлове. Apache Tomcat Server - представяне и 

компоненти, инсталиране и конфигуриране. Интеграция на Apache Tomcat - Уеб Server. 

Интеграция на Apache Tomcat - Server база данни. Анализ на грешки в уеб приложение. 

Изследване логовете на Serverа. Анализ на грешки в JVM (exceptions, dumps, memory usage) 

13. Библиография: 

Основна литература: 

1. Bill Venners, Inside the Java Virtual Machine, 

http://www.artima.com/insidejvm/ed2/index.html 

2. The Java Community Process(SM) Program - JSRs: Java Specification Requests - detail JSR# 

924. // Jcp.org.   

3. Tomcat 8.5.14 Released, http://tomcat.apache.org/download-80.cgi  

4. Tomcat Connectors 1.2.42 Released, http://tomcat.apache.org/download-connectors.cgi 

Допълнителна литература: 

1. Java web development with Eclipse WTP - Tutorial, Lars Vogel (c) 2008, 2016 vogella 

GmbHVersion 2.8,06.07.2016, http://www.vogella.com/tutorials/EclipseWTP/article.html 

2. Apache Tomcat 6.0. Security Manager HOW-TO, http://tomcat.apache.org/tomcat-6.0-

doc/security-manager-howto.html.  

14. Методи и критерии на оценяване:  



Окончателната оценка по дисциплината се оформя чрез изпит. Писменият изпит се 

провежда под формата на тест с отворени въпроси върху материала, посочен в конспекта и 

представен на лекциите по дисциплината. 

Критериите са: изчерпателност, точност и задълбоченост при отговаряне на 

поставените въпроси в теста. Максимален брой точки – 100.  

 Формирането на крайната оценка се оформя чрез оценка от писмения изпит и оценка 

от текущ контрол. 

Оценка от писмения изпит - студентите получават оценка по шестобалната система при 

съответствие с точкова система, дадена в таблица 1. 

 

        Таблица 1. 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 39 Слаб 2 (F) 

40 - 45 Среден 3.00 (E) 

46 - 56 Среден 3.00 (D) 

61 - 74 Добър 4.00 (C) 

75 – 88 Мн. добър 5.00 (B) 

89 - 100 Отличен 6.00 (A) 

 

15. Език на преподаване: български 


